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még csak az úri nép itta a pálinkát; a paraszt csak ritkán jutott 
hozzá és »alamáziá«-nak nevezte.

A  különböző kormányok, látva a szesznek mindinkább általá
nossá váló fogyasztását, nem tiltották többé, hanem megadóztatták. 
.Minő változásokon ment keresztül ez az ipar a pénzügyi tapogató
zásoknak közepette, midőn majd a nyersanyagot, majd a lepárló üstöt, 
majd a felhasznált malátát, ismét a czefrekádak köbtartalmát s 
végül a kész szeszt adóztatták meg, szintén érdekes követni, de 
ennek ismertetése alig illeszthető be a lapok keretébe.

D r . K o s u t á n y  T a m á s .

AZ ÁTIDOMULÁSRÓL.

(Befejezés.)

Az öröklékenység mindazonáltal 
minden megszorítás daczára is általános 
tulajdonságuk marad az élő lényeknek. 
Az öröklékenységen nyugszik kétség
telenül az élő világ fenmaradása. Persze, 
a teljes megismerésre szomjazó ember 
vágya túl száll az élő világ fenmaradá- 
sának körén és újra meg újra az élő 
világ keletkezésének kérdésére irányúi. 
Az ember tudni szeretné, hogy az élet 
egyáltalán miként keletkezett. Mert hát 
az a törekves, hogy az ember eme vá
gyát az élő világ örökkévalóságának 
dogmája elégítse ki, még mindig hajó
törést szenvedett. Az emberek helyes 
alapon hiszik, hogy volt idő, mikor még 
semmiféle élő lény nem volt és tudni 
akarják, hogy hol kell az élet kezdetét 
keresni, és hogy miként kezdődött az 
élet az élettelen világ közepette. A ki 
ez unszolatnak nem tud ellenállam, csak 
a teremtés, vagy az ostermodés, az úgy
nevezett generatio aequivoca dogmája kö
zött választhat.

E dogmák egyike sem tárgya a 
kutatásnak; még eddig soha nem talál
tak olyan élő lényt, vagy olyan élő ele
met, mondjuk élő sejtet, a melyről el
mondhatták volna, hogy az az első a 
maga fajából. Még soha sem találtak 
olyan kövült maradványt, a melyen an
nak lehetősége mutatkozott volna, hogy j

az valami első, vagy ostermodés útján 
keletkezett lénynek lett volna része. 
Nem rég ideje, hogy még teljesen 
fejlett lényeket, pl. a belférgeket, gene
ratio aequivoca útján származtatták; 
sőt még napjainkban is mindig fel-fel- 
merűl a kérdés, vájjon bizonyos leg- 
alsóbbrendű lények, névszerint olyanok, 
a melyek a hasadógombák családjához 
tartoznak, nem keletkeznek-e elsődlege
sen legalább szerves állományból, ko
rábbi sejtek romjaiból. Az újabb búvár
latok mind eme lehetőségeket kizárták. 
A belférgeknek megvan a maguk örök- 
lékeny szaporodása épen úgy, mint a 
többi állatoknak, és P a s t e u r-nek a 
legalsóbbrendű gombaalakok élettörté
netére vonatkozó döntő felfedezései óta 
még az orvosi és mezőgazdasági gyakor
lat is a szerves világ eme parányainak 
öröklékenységére van berendezve. Mi
óta a plasztikus exsudátumok és a nyers 
blasztémák megszűntek a feltételezett 
szerves kristályosodás anyalúgjaiként 
szerepelni, s különösen mióta a sejtek 
egymástól való származásának tana, az 
»omnis cellula e cellula« formába fog
lalva, az orvosi felfogásban is közkeletűvé 
vált: az őstermődésnek még azok a me
nedékhelyei is bezárultak, a melyeket a 
pathológiában talált volt.

Az ostermodés ma már csak alka-
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lomszerűleg jelenik meg mint a szár
mazás tana épületének betetőzése, ko
ronája ; nem mint a gyakorlati természet
búvárlat kérdése, hanem mint a termé
szetbölcselet követelménye.

Lehet, hogy egy más korszak meg
találja a módját, hogy ehhez a nehéz 
kérdéshez is objektív bú váriatok kai fog
nak hozzászólani. A ki nem akar a 
teremtés dogmájába belenyugodni, an
nak mindenesetre jogában áll kérdezni, 
honnan keletkezett hát az élő Világ, ha 
nem volt örökkévaló. És a geológia 
jól fogja őt támogatni, a mennyiben a 
Föld képződésében olyan időszakot, 
helyesebben a földkéregnek olyan réte
geit ismerteti, a melyekben élő lények 
valóban nem voltak és egyáltalán nem 
is lehettek. Az őstermődés mindamellett 
mégis transcendens formula marad mind
addig, míg valami de novo képződött 
lényt fel nem találnak. A meglévő világ
ban, a mint az előttünk eddig fel van 
tárúlva, olyan lény nincsen: a való világ
ban csak egymástól származó lények 
vannak.

Épen ez a tapasztalat vezet bennün
ket szükségképen a jelenlegi élőlények 
származásának kérdéséhez. Vájjon is- 
merjük-e e lények származásfáját, illető
leg származásfáikat ? A biblia teremtés- 
története tudvalevőleg ama feltevésből 
indúl ki, hogy az élő lények fajait és 
nemeit egyenesen az Isten teremtette, 
és a fajok meg nemek azóta különálló 
törzsekként tovább szaporodtak. A mo
dern származástan a maga szorosabb 
irányával ezzel merőben ellenkező 
következtetésre ju to tt: szerinte vala
mennyi faj és valamennyi nem egyetlen 
ősfajra, sőt, túlzás nélkül mondhatjuk, 
egyetlen eredeti lényre vezethető vissza. 
Elméletileg ugyanis elegendő' egyetlen, 
öröklékenységgel felruházott egyén, hogy 
tőle, átidomúlás útján, a szerves lények 
egész tarka világa keletkezzék. Hanem 
ez a monogenetikus hipothézis nem 
szükséges követelménye a származás- 
tan következetességének. Tényleg ma
guk az olyan határozott transzformisták 
is, mint H a e c k e l é s C .  Vo g t ,  enged

ményeket tettek újabb időben a polige- 
nezis javára. Miért ne is ismétlődhetnék 
az átidomúlás ugyanazon menete, ugyan
azon időben több egyénen, vagy külön
böző időben is azonos feltételek alatt ? 
Az átidomúlás menetének lényegén 
a legcsekélyebb változásnak sem szüksé
ges létrejönni. Ha azonban változás 
állna be benne, — nos, hát akkor új 
faj keletkeznék. Az a fődolog, hogy a 
későbbi lények szakadatlan egymástól 
való származás útján korábbiaktól szár
maznak: ebben az esetben is igaz 
maradna.

Az ilyen fogalmazás logikája ellen 
a legcsekélyebbet sem lehet felhozni. 
Rosszabbúl áll a dolog a gyakorlati be
bizonyítással. D a r w i n-nak és követői
nek sokra terjedő vizsgálatai igen érté
kes tapasztalatokat nyújtottak az egyéni 
változásról és az öröklékeny rasszoknak 
meg faj változatoknak ebből származó 
keletkezéséről. A mi a fajok, és még 
inkább a szervek átidomulását illeti, az 
eddigi eredmény bizony még nagyon 
csekély. Csak azt nem szabad felednünk, 
hogy a fajok és nemek körülhatárolása, 
azaz az osztályozás, miként azt koráb
ban fejtegettem volt, mindig mestersé
ges, bármennyire fáradozzanak is azt a 
természetes állapotokhoz alkalmazni. Ha 
kiderült, hogy egyik faj átvezethető a 
másikba, régebben szokás volt ez eset
ben azt mondani, hogy a fajnak, vagy a 
nemnek megállapítása téves volt, és 
nem vonakodtak az addig önállóknak 
tartott fajokat, vagy nemeket egy fajjá, 
avagy nemmé egyesíteni.

Bármennyire hiányoznak is azonban 
a tények, a melyek az egyéni változás
nak nemi változattá való emelkedését, 
kisérletileg, vagy egyenes megfigyelés 
útján felvilágosítanák: mindamellett az 
embriológia, a zoológia és a pathológia 
eredményei mégis igen szépen meg
egyeznek a származás hipothézisével. 
Sőt az derül ki, hogy a származás 
elméletének uralma alatt mindeme tu
dományágak jelentékeny haladást tettek 
a tényleges folyamatok megismerésében, 
részben olyan irányban, mely egészen
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el volt hanyagolva. A darwinizmus rend
kívül termékenyítő gondolatnak bizo- 
nyúlt és bizonyára még hosszú ideig 
energikus erjesztő módjára fog hatni. 
Hanem ez azért nem akadályozhat meg 
bennünket, hogy időről időre ne vizs
gáljuk, miként áll a dolog az átidomú- 
lással járó egymástól-származás egyenes 
bizonyítékaival. Ez alkalommal csak arra 
akarok szorítkozni, hogy e kérdésre az 
ember története szempontjából feleljek ; 
mert végtére is ez a pont az, a mely min
ket mindnyájunkat leginkább: érdekel.

Őslénytani tekintetben az ember 
megjelenését a földön, a legvégső eset
ben, a harmadkorig szabad visszavezet
nünk. Akár a teremtés, akár valami 
állatfajtól átidomúlás útján származott 
legyen, az első embernek mindenesetre 
a negyedkor elején, vagy a harmadkor 
végén kellett keletkeznie. A Föld ala
kulásának korábbi időszakából az em
bernek legcsekélyebb nyoma sem isme
retes. A harmadkorban való eredetre 
biztos adatokat találni még eddig nem 
sikerült. De, ha az eddig összegyűjtött 
adattöredékeket kielégítőknek akarnók 
is tartani, ezek a bizonyítékok majdnem 
kizárólag csak tűzkőszilánkok és más 
durva mívű tárgyak, a melyeket az em
ber kézimunkájának nyilvánítottak, s 
nem magának az embernek részei. És 
még kevesebbet gyűjtöttek valami olyat, 
a mit a feltételezett ősembernek, a hipo- 
thetikus Proanthropos- nak tulajdonít
hattak volna.

A gyakorlati anthropológia csak a 
negyed-, vagy diluviális korral kezdődik, 
a melyből tényleg koponyák és váz
részek ismeretesek, bár koránt sem any- 
nyi, a mennyit leírtak, de mindazáltal 
nem egészen csekély számmal. Mire 
tanítanak hát eme maradványok ? Talán 
a testi fejlődés oly alanti fokán mutat
ják be az embert, a minőben különben 
nem ismeretes ? Volt idő, a mikor sok 
helyen bizonyos fanatizmussal kutatták 
a diluviális koponyákat és bizonyos fa
natizmussal beszéltek róla. Igen hossza
dalmas lenne részletezni mindeme vizs
gálatok történetét az Engis- és a Nean

dervölgyi koponyától kezdve a Sipka- 
barlangban talált alsó állkapocsdarabig. 
A dolog lényege az, hogy magük a fa
natikusok is meg voltak elégedve, ha 
eme koponyák jellemvonásait az ausztrá
liaiak, vagy a tűzföldiek, vagy talán 
épen a Batavus genuinus, azaz, egy régi 
fries ember típusához hasonlíthatták.

Ez eredmény távolsága attól, a mit 
vártak, elég nagy. Lehet, hogy az ausz
tráliai ember testén vannak némi hiá
nyok, vagy busás képződmények, a me
lyek neki némi állati kifejezést adnak. 
Ezt régebben bestialis-x\ak nevezték; 
újabban azonban a származás tanának 
érdekében jobbnak tartották pithekoid- 
nak nevezni. Hanem azért bármily bes
tiális és bármily pithekoid is az ausztrá
liai, még sem majom, még sem Proan
thropos ; ellenkezőleg, valóságos ember. 
S ha a mi elődeink egykor épen ilyenek 
volták vala, a mi, mellékesen szólva, 
kétséges, az a származás tanára nézve 
teljesen közönyös lehet. Tűzföldiek 
újabb időben hozzánk jöttek s alkalmunk 
volt őket megismerni; még agyvelejöket 
is minden kigondolható figyelemmel 
vizsgálták és kiderült, hogy eddigi mód
szereink nem is kielégítők, hogy az ő 
agyvelejök meg az európai agy velők kö
zött valami számbavehető külömbséget 
megállapítsunk. Hogy ezek az emberek 
különben vadak, vagy, ha inkább tet
szik, barbárok, az nem gátolhat ben
nünket, hogy igazi emberi habitusukat, 
mivoltukat el ne ismerjük.

Elég az hozzá, hogy a diluviális 
embernek, a mennyire tudjuk, nem volt 
tökéletlenebb szervezete, mint a mai 
vadaknak. Minthogy az utóbbi években 
eszkimókat, busmanokat, araukánokat 
és kirgizeket láttunk Európában, s mint
hogy minden legalsóbb rendűnek mon
dott rasszból legalább is koponyák ke
rültek hozzánk, többé nem lehet szó 
arról, hogy bármely ma élő vad tör
zset az ember és valamely állat között 
közbülső tagnak tekintsünk. Még olyan 
különbségeket sem derítettek ki, a me
lyeknek a fajjellemek értékét lehetett 
volna tulajdonítani.
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Ezért mondtam én évek előtt egy 
anthropológiai gyűlésen, hogy az ős
embernek, meg valami pithekoid köz- 
bülső tagoknak tanulmányozásához még 
nem találták meg az anyagot, vagyis, a 
mint kifejeztem volt, az ember származá
sának kérdése nem gyakorlati probléma. 
A ki az ember származásának kérdésére 
a darwinisták értelmében felel, ehhez 
való jogosúltságát egyes-egyedűl azzal 
támogathatja, hogy az emberi szervezet 
valamennyi főbb részében megegyezik 
a felsőbbrendű emlősök szervezetével 
még pedig olyan nagy mértékben, hogy 
általánosságban föl tehetjük, miként mind
annak, a mi a felsőbbrendű emlős állatok 
életfolyamataira érvényes, érvényesnek 
kell lennie az emberre is. Eme föltevés
nek megfelelőleg használt már G a 1 e- 
n u s az emberi boncztan tanításához 
majomhullákat; eme föltevés alapján 
vonatkoztatjuk még ma is a gyakorlati 
élettannak állatokon szerzett tapasztala
tait az emberre, természetesen bizonyos 
megszorítással, de egészben mégis hatá
rozott szerencsével. De ha az ember 
testi szervezeténél fogva el nem választ
ható az emlős állatoktól, nagy valószinű- 
sége van annak a feltevésnek, hogy nem 
másként keletkezett mint az állatok.

A származás tanával ez ideig még 
nem jutottunk tovább. A származás 
tana az anthropológiának eddig még 
egyebet nem nyújtott, mint azt a bizo
nyítékot, hogy bizonyos hiányos vagy 
busás képződmények, legyenek azok 
pithekoid jelleműek, vagy nem, egyes 
néptörzseken gyakoriabbak, mint máso
kon. A halánték-pikkely homloki nyúl
ványa (processus frontális squamae tem- 
poralis) talán a legfeltűnőbb ilynemű 
jellemvonás, de ez az anthropoid maj
mokon sem állandó. Ama nagy buzga
lom, a mellyel minden világrészben 
farkos embereket kutattak, nem maradt 
némi siker nélkül, jóllehet még most 
nem lehet pontosan tudni, h o g y -  a fark 
vagy a farkszerű függelékek milyen 
mértékben fordúlnak elő az em bernél; 
de hát végtére azt hozták fel, hogy 
minden emberi embriónak van farka,

tehát e tekintetben az ember thero- 
morf. A farkszerű függelék megmara
dása —  mert lényegileg arra szorítkozik 
ez a kitüntetés —  e szerint épen oly 
kevéssé visszaütés valami elődnek típu
sára, mint a tobozmirigynek, vagy a 
nyakszirtcsont pikkelye harántvarratá
nak a megmaradása. Én legalább nem 
birom átlátni, hogy ezek az állapotok 
az egyéni változás ismert eseteitől 
különböznének ; az egyedüli körülmény, 
a mi ez állapotokat az öröklékeny el
térésekhez nagyobb mértékben hason
lóvá teszi, az, hogy nem ismerjük az 
okokat, melyek hatása alatt valamely 
szerv, a melynek az egyén tipikus fejlő
dése folyamában el kellene enyésznie, 
képességet kap a megmaradásra. Ha 
tudatlanságunkat döntő jellemvonásként 
akarnók hangsúlyozni, azt lehetne ellene 
felhozni, hogy még eddig egyáltalán 
egyetlen adat sincs, mely az emberi 
farok öröklékeny volta mellett szólana.

Talán helyén való, hogy néhány 
szót közbeiktassak azokról az érdekes 
macskákról, a melyeket Dr. Z a c h a -  
r i á s a kiállításon közszemlére tett. 
Mindkettőnek rövid farka van, még pedig 
nyilvánvalóan öröklékenységi okokból. 
Ez kétségtelenül bizonyosnak látszik, 
minthogy a macskaanya többszöri fiad- 
zás alkalmával a rendes farkú kölykökön 
kívül néhány rövidfarkút is hozott a 
világra. Kétes azonban az anya törté
nete. Persze mondták felőle, hogy farká
nak egy részét külső okokból vesztette 
el, de szemtanúk sem farkának egykori 
épségét, sem megcsonkulását nem iga
zolják. Ha ezt szemtanuk bizonyíta
nák, igen érdekes bizonyítékát bírnók 
annak, hogy a szerzett hiány örök- 
lékennyé változott. Az abszolút nyilván
valóság hiányában azonban kétséges
nek kell maradnia, vájjon a hiányos 
képződésnek nem valami más alak
jával állunk-e szemben. Nem ritka
ság, nevezetesen a házi állatok között, 
hogy alkalmilag hosszúfarkú szülőktől 
rövidfarkú, vagy épen farkatlan utódok 
származnak, sőt valóságos ilynemű rassz 
is keletkezik. A kutyák közt ez a jelen
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ség igen gyakori s Angolországban egy 
csaknem farkatlan macskarassz meg
lehetősen elterjedt. Az öröklékenység 
annyira bonyolódott kérdésének tanul
mányozására minden bizonnyal nagyon 
tanulságos, hogy itt az öröklés két faja 
jelenkezik ugyanabban a nemzedékben, 
a mennyiben ugyanaz az anya egyszerre 
hosszú- és kurtafarkú fiakat hozott a 
világra.

Érdekes volna a fark kérdésével 
kapcsolatban a szőrözet sajátszerűségeit 
és rendellenességeit is szóba hoznom, 
minthogy a szőrözet sajátszerűségei oly 
nagy jelentőségűek, hogy ismételten 
megkisérlették az emberi rasszok osz
tályozását és származását szerintök meg
állapítani, és mivel a szőrözet rend
ellenességei gyakran oly nagy mér
tékben theromorfok, hogy némely búvár 
nem állhatott ellene azon kisértésnek, 
hogy az ember állati eredetének bizo
nyítására fel ne használja ő k e t: hanem 
ez a tér olyan nagy és egyúttal olyan 
szoros kapcsolatban áll egy másik, nem 
kevésbbé fontos kérdéssel, t. i. a bőr 
színének kérdésével, hogy ez alkalom
mal le kell mondanom e térre való rá- 
lépésről.

Mindamellett nem fejezhetem be 
tárgyalásomat a nélkül, hogy nehány 
szót az emberrasszokról ne szóljak. E 
kérdésben mind az egyházi, mind a na- 
turalisztikus orthodoxok megegyeznek, 
a mennyiben az emberi nem egységét 
fogadják e l ; csakhogy azok valamennyi 
emberrasszot egyetlen ősemberpártól, 
ezek pedig a Proanthropidák lassan át- 
idomúló nemzedékeinek hosszú soroza
tából vezetik le. E két felfogás a rasszok 
képződésének kérdését illetőleg nem 
áll egymástól nagyon távol, minthogy 
az átidomúlást az egyházi orthodox fel
fogás is feltételezi, hacsak azt nem 
képzelik, hogy a két ős házastárs egyike 
fehér, másika pedig fekete volt. Ez a 
felfogás talán leginkább megfelelhetne 
mind az egyházi, mind a naturalisztikus 
nézeteknek, de ez tudtommal, eddig 
még nem részesült figyelemben. Ha 
Ádám és Éva egyenlő színű volt, eldön

tendő lenne, vájjon fehérek voltak-e, 
mint a festők általában felfogják, vagy 
feketék, miként a naturalisztikus fel
fogásnak inkább megfelelne. Miként az 
eredetileg hosszúfarkú macskaanyától 
rövid- és hosszúfarkú fiák származtak, 
úgy kellene az egyenlő színű emberi 
szülőpártól fehér és fekete gyermekeket, 
és végre egész rasszokat származtatnunk.

Tényleg számos példát lehet fel
hozni, a -melyek az ember átidomúlása 
mellett bizonyítanak. Felhozhatjuk ne
vezetesen a külsőt, kivált a hajat és a 
bőrt, az arcz- és koponyaképződést, a 
törzs és a végtagok alkatát. Egyes uta
zók, a kik főfigyelmöket egyenesen a 
különböző törzsek közötti átmenetekre 
és nem tipikus sajátságukra fordítják, 
teljesen zavarba jönnek m iattok; sőt ha 
magunk saját hazánkban körültekintünk, 
egyáltalán nem nehéz a szobákban és 
az utczákon mindenféle négerszerű és 
mongoloid személyeket felfedeznünk. 
Legtanulságosabb e tekintetben a semi- 
ták elhelyezése az ethnikai anthro- 
pológiában, a kik majd mint a Kaukázus 
bennszülöttjei, majd mint Üj-Guinea 
népei, vagy mint Amerika őslakói me
rülnek fel és az ember megelégedhetik, 
ha az illető vizsgáló beéri azzal a ma
gyarázattal, hogy a zsidók elveszett 
törzsét jelzi eredetökül.

Mindeme fejtegetésekkel az ember 
átidomúlásának eldöntése egy hajszállal 
sem haladt előbbre: lehetség az és lenet- 
ség is marad, vagy, mondjuk valószínű
ség, hanem tény egyetlenegy sincs, mely 
minden kétségen kívül megállapítaná. 
Azokat az átmeneteket részint egyéni 
változásokból, részint a különböző rasz- 
szokhoz tartozó egyének keverődéséből 
könnyen és biztosan ki lehet magya
rázni. Ha az ember a négert nem test
vérnek, sőt, mint Amerika déli államai
ban sokan az ismeretes háború előtt, 
még csak embernek sem akarja tekin
teni, azaz, más, a fehérekétől különböző 
eredetet akar neki tulajdonítani, az em
lített átmeneteket épen oly kényelme
sen, sőt a tapasztalatnak megfelelőbben 
magyarázhatja meg.
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Az öröklékeny jellemvonással járó 
átidomúlást az embernél ugyanis nem 
oly könnyű bebizonyítani, mint némely 
hevesvérű hiszi; azonfölül a legtöbb át- 
idomúlás az első, vagy kevés nemzedék 
múltán a rassz típusára való visszaütés 
útján elvész. A koponyaformákon tett 
tapasztalatok igen kiváló példát adnak az 
ilyenféle vizsgálatok nehéz voltáról. El
méletileg misem könnyebb, mint ugyan
azt a koponyát a körülmények szerint 
hosszúvá és keskennyé, vagy röviddé és 
szélessé tenni; s ilyen alakításokat sok 
nép valóban végzett is, a mennyiben a 
koponyának mesterséges eltorzulásait 
hozta létre ; másfelől az ilyen idomu
lások nem ritkán bizonyos pathológiai 
állapotok következményei. De sem a 
mesterséges torzulások, sem a patho
lógiai idomulások nem öröklékenyek. 
Ellenben az ethnikai dolichocephalia és 
brachicephalia a legnagyobb mértékben 
öröklékeny,annyira,hogy K o l l m a n n ,  
egyik legóvatosabb búvárunk, azt bizo
nyítgatta, hogy azok már a negyedkor
ban is megvoltak és valóságos makacs
sággal megmaradtak, de számos keverő- 
dés és áthidalás közepett. Tényleg még 
senki sem bizonyította be, hogy hosszú
fejű rasszból átidomulás útján rövidfejű 
rassz keletkezett volna. Ha pl. itt Wies- 
badenben és az egész rajnai területen 
a későbbi római császárok és a korábbi 
Merovingek korából származó sírok 
különösen hosszúfejű halottakat rejtenek, 
mai nap pedig a rövid és széles fejalak 
az uralkodó: ebben a legcsekélyebb bizo
nyíték sincs arra nézve, hogy a mai nép
ség az ő rövid fejét a régi dolichoce- 
phal törzseknek a talán még régibb, ki
válóan brachicephal törzsekkel való 
keveredése nélkül szerezte.

Teljesen hasonló eredményre veze
tett az aklimatizálódás tanulmányozása, 
a melynek jelentőségére és nehézségeire 
a gyarmatosítás legnagyobb izgalmának 
korszakában rámutatván, ezt magamnak 
csekély érdemül tudom be. Azóta ne
hány év telt el, és a gyarmatpártolók
nak elég idejök volt, hogy tényleges 
bizonyítékokat hozzanak fel a rassz va

lóságos aklimatizálódásának lehetősé
gére nézve. De az eredmény ugyanaz, 
a melyre én már három év előtt jutot
tam vo lt: a germán rassz a tropikus 
égöv egyetlen pontján sem tudott állandó 
gyarmatot létesíteni. Azokkal a remé
nyekkel, hogy az új klíma hatása alatt 
lassanként be fog következni a test
részeknek vagy szerveknek átváltozása, 
a mely a trópusok alatt nemcsak az élet 
megtartásának, hanem az immunitásnak 
a következő nemzedékekre való örök
lékeny átszármazásának is javára válik, 
végképen felhagytak. Most már csak 
ültetvény-gyarmatosításról beszélnek.

Bármely ponton fogtak is hozzá az 
emberrasszok keletkezésének kérdésé
hez, az mindenütt megközelíthetetlen- 
nek bizonyodott. A mi a spekulatív tu 
dásnak magától értetődőnek látszik, az 
a szerencsétlen búvárnak megoldhatat
lan rejtvény. Az átidomúlás tekinteté
ből az anthropológia majdnem elzárkó
zott ország, csupa tiltó intézkedésekkel. 
Nem kételkedem, hogy épen ezért, mind
jobban ki lesz téve támadásoknak ; és 
ez előadásom czélját éri, ha ilyen táma
dásokat hivatott búvárok elegendő kitar
tással fognak ellene intézni. Származás
fák kitalálása helyett azonban arra kellene 
törekedni, hogy egyetlen törzsön kisért
sük meg, vájjon az átidomúlás útján 
jutott-e és miként jutott az ő sajátos 
ethnognomikus jellemvonásaihoz. Ilyen 
eljárás talán hatással lenne a zoológiái 
tanulmányokra is.

Mindazáltal nem akarom a tanító 
tisztjét magamnak követelni olyan téren, 
a mely ismeretemnek nem áll egész ter
jedelmében nyitva; az intő szózat kö
vetelésének, mely minden természet- 
búvárnak még tudománya szomszéd
területeire nézve is joga és kötelessége, 
a mondottak elegec tettek. Én nem 
mint a transzformizmus ellenese, hanem 
mint barátja beszéltem, miként a hal
hatatlan D a r w i  n-nal is minden idő
ben barátként és nem ellenként álltam 
szemben. Hanem mindig külömbséget 
tettem a között, hogy ki barátja és ki 
párthíve, követője valaminek. Én üd
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vözölhetek valamely tudományos hipo- 
thézist barátságosan, sőt támogathatom 
is, mielőtt tényekkel igazolva volna; 
hanem párthíve nem lehetek, a míg 
nincs elegendő bizonyítéka. Még az a 
körülmény sem döntő, hogy bizonyos 
természeti jelenségek magyarázására 
ideiglenesen csak jó hipothézis van; 
mert némely hipothézis, a mely a maga 
idejében igen jónak látszott, elbukott, 
mivel később tévesnek bizonyult. Csak 
a Nap mozgását, a flogisztont, az élő

lények és sejtek epigenezisét említem. 
Ezek a hipothézisek kortársaik előtt 
nem kevésbbé látszottak maguktól ért
hetőknek, mint transzformistáink néme
lyikének a maguk származásfaja. Ezek 
a származásfák egyelőre valamennyien 
spekulatív művek. A ki bennünket meg
tanít, hogy miként lehet valamely ha
sadó gombából penészgombát nevelni, 
az többet tett, mint az ember származás
fájának összes heráldikusai.

D. J.

1886-BAN ELHÚNYT TERMÉSZETTUDÓSOK NEKROLÓGJA.

A b i c h ,  W i l h e l m  H e r m á n n ,  
geológus, született 1806. deczember 
n-ikén Berlinben, hol természettudo
mányokat tanúit ; beutazta azután 
Olaszországot és Szicziliát; 1842-ben 
az ásványtan tanára lett Dorpatban, 
1853-ban a szent-pétervári tudomá
nyos akadémia tagjává, s reá nyomban 
államtanácsossá is kinevezték. Abich 
későbbi tevékenysége az volt, hogy be
utazta a Kaukázus vidékét, az arméniai 
fennsíkot és Perzsiának északi részét. Ez 
utazásairól beható tanulmányokat írt a 
szt.-pétervári akadémia » Bulletin «-jei- 
ben és »Memoire«-jaiban. Közülök ki
emelendők a következők: »Ueber die 
Natronseen auf dér Araxesebene« 
(1846— 1849), »Ueber Orographie von 
Daghestan« (1847), »Meteorologische 
Beobachtungen in Transkaukasien« 
(1848— 50). Külön megjelent derék 
munkái közül említésre méltók a követ
kezők: »Erláuternde Abbildungen geo- 
logischer Erscheinungen, beobachtet am 
Vesuv und Aetna 1833 — 34 (Berlin 
183 7), »Ueber die Natúr und den 
Zusammenhang vulkanischer Bildun- 
gen« (Braunschweig 1841), »Ueberdie 
geologische Natúr des armenischen 
Hochlandes« (Dorpat 1843), »Verglei- 
chende chemische Untersuchungen dér 
Wásser des Kaspischen Meeres, des 
Urmia- und Wansee’s« (Petersb. 1856), 
»Beitráge zűr Paláontologie des asiati-

schen Russland« (Petersb. 1858), »Ver- 
gleichende geologische Grundzüge dér 
kaukas., armen. undnordpers. Gebirge« 
(Petersb. 1858), »Ueber das Steinsalz 
und seine geologische Stellung im 
russischen Armenien« (Petersb. 1857), 
»Sur la structüre et la géologie du 
Daghestan« (1862), »Ueber eine im 
Kaspischen Meer erschienene Insel, nebst 
Beitrágen zűr Kenntniss dér Schlamm- 
vulkane dér Kaspischen Region « (1864), 
»Geologische Beobachtungen auf Rei- 
sen zwischen Kur und Araxes« 
(1867). Ezeken kívül számos becses 
értekezése jelent meg a Poggendorff- 
féle Annalokban, valamint a. »Zeitschr. 
dér Deutschen geolog. Gesellschafu, a 
»Bulletin de la société des Naturalistes 
de Moscou« czímű folyóiratokban. Ez 
utóbbiban írta le 1870-ben az arméniai 
fennsíkon még 1862-ben felfedezte vul
kánt, a Tandureket, a mely tulajdon
képen azonos az angol Taylortól ké
sőbben feltalált Sunderlik-Dagh nevű vul
kánnal.— Elhúnyt július i-énBécsben.

A l b e r t ,  J o s e p h, bajor udvari 
fotográfus, ki arról lett ismeretessé, hogy 
ő kezdett legelőször kézirajzokat és réz- 
metszetű lenyomatokat nagyobb mér
tékben sokszorosítani, s ő találta fel a 
róla nevezett »Albertotipiá«-t, vagyis 
fénynyomó eljárást: született 1825. 
márczius 5-ikén, elhúnyt Münchenben 
május 5-ikén.
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